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हॅना हहप्पोची 
थंडी 

हॅना एक ट्रहप्पो म्हणजे पाणघोड्याची मादी होती. 
ती बुडापेस्ट या प्रस्द्ध शहरातील प्राणी्ंग्रहालयात 
राहत होती. हॅना आणण अन्य ट्रहप्पो जसमनीतून 
ननघणाऱ्या गरम पाण्याच्या झऱ्यात राहत आणण िाढत 
होत.े बुडापेस्टच्या लोकांना या पाणघोड्यांचा असिमान 
होता आणण त ेनेहमी हॅना आणण नतच्या समत्ांना 
िेटायला जात अ्त.

एका ट्रहिाळ्यात, खरंतर एिढी थंडी पडली की 
बुडा आणण पेस्ट या जुळ्या शहरामधील नदी गोठली. 
त्या िेळी द्वितीय महायुद्ध चालू होत.े ज्यामुळे लोक 
आणण जनािरे िुकेने मरू लागले होत.े पण मग 
बुडापेस्टच्या लोकांनी आपल्या पाणघोड्यांना 
िाचिण्याची योजना आखली.

द्वितीय विवि युद्धाच्या दरम्यान एका खऱ्या 
घटनेिर आधाररत ही एक मनाला स्पशस करणारी 
कहाणी आहे.

लेखक ट्रिशने हे खूप छान पद्धतीने ्ांगगतली 
आहे.
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जेव्हा मी छोटा होतो, रवििार माझा आिडता ट्रदि् 
होता. शहराच्या बाहेर समचीच्या गगरणीत पूणस आठिडा काम 
केल्यानंतर, िडील रवििारी आराम करून उसशरा उठत अ्त.
आठिड्यातले ्हा ट्रदि् ऊन अ्ो, थडी अ्ो, शेतकऱ्यांच्या 
गाडीतून िाळलेल्या समरच्याची पोटी उतरित अ्त. आणण त े
समरचीच्या गगरणीत टाकत. श्जथे त्याचा म्ाला तयार करत.
िडील म्हणत की त्यांच्या्ाठी गगरणीच ेतोंड ्तत िरणे,हे 
आपल्या तीन मुलांना खाऊ घालण्यापेक्षा जास्त अिघड होत.े



पण त ेकाम आठिड्यातले ्हा ट्रदि् चालू अ्े. ्ातव्या 
ट्रदिशी रवििारी िडील ्ूयस उगिेपयतं झोपत अ्त. आम्ही त े
स्ियंपाक घरात येण्याची िाट बघत अ्ू. त ेनतथं आपला ्ूट आणण 
लाल टाय आणण ्ोन्याची र्कफसलगं घालून येत अ्त, ज ेत्यांच्या 
आजोबांनी त्यांच्या लग्नाच्या िेळी िेट ट्रदले होत.े

"ठीक आहे, ठीक आहे,“ त े कठोर आहेत हे दाखिण्याचा प्रयत्न 
करत अ्त. “िाटतं की आजही मला शांतता समळणार नाही, मला 
िाटत ेकी मी शेगडीच्या ्मोर ब्ून तुमच्या आईने केलेली चांगली 
कॉफी वपण्या्ाठी िाट पहािी लागेल. तुमच ेचहेरे बघून अ्े िाटत े
की तुम्ही लोक आज बाहेर जाऊ इश्च्छतात.



आम्ही विा् रोखून िडील त ेशब्द म्हणतील याची आशा 
करत होतो. आम्ही आईबाबांबरोबर बुडापेस्टचा प्रिा् केला होता 
आणण कधीकधी आ्पा् गािात पण गेलो. आणण आमच्यापैकी 
प्रत्येकाची कोणती न कोणती आिडती इमारत, बाग ककंिा एक 
विशेष मूती होती. मला डने्यूब नदीिर पुलाचा राखण करणारा 
नक्षीचा दगडाचा िाघ खूप आिडत होता. माझ्या बट्रहणीला 
गेलटस होटलच्या स्नानाघरात जाऊन नतथे पेंट केलेल्या टाईल्् 
बघायला आिडत आणण जसमनीिर येणारी िाफ अनुििणे खूप 
आिडत अ्े.



माझा िाऊ, गैबोर, ज्याच्याजिळ पॉकेटमनी अ्े तो 
स्नानाघरापा्ून त ेरस्त्यािरच्या बाजारात पळत जात अ्े, 
श्जथं शेतकरी आपली अंडी आणण टोमॅटो आणण कोंबड्या 
विकायला अंत अ्त. लिकरच तो खाण्याच्या दकुानामध्ये 
आणण म्ालांच्या दकुांनांमध्ये ट्रद्ेना्ा होई. पण तो नेहमी 
आमच्या ्गळ्यां्ाठी कॅन्डी घेऊन परत येत अ्े.

एक जागा होती जी आम्हांला
्गळ्यांना आिडत होती, पण आम्ही
कोणीच िडडलांना नतथं जाऊ या म्हणत 
न्.ू कारण नतथे पै्े खचस होत अ्त. 
आम्हांला माहीत होत ेकी आईला ्ाखर 
आणण लोणी खरेदी केल्यािर आमच्या्ाठी 
निीन पँन्ट ्ाठी कपडा आणण 
आमच्यातल्या कोणा्ाठी तरी निीन बूट 
खरेदी करायच ेअ्त. पण एखाद्या 
ट्रदिशी िडील जेव्हा स्ियंपाक घरात उिे 
राहत आणण आपल्या णखशात हात घालत 
पै्े खूळखूळित आणण त्यािेळी त्यांच्या 
चहेऱ्यािर मोठे ह्ू अ्े. तवे्हा आम्हांला 
कळे की त्या रवििारी आम्हांला
प्राणी्ंग्रहालयात जायच ेआहे.



आमच्या शहरातले प्राणी्ंग्रहालय 
एका मोठ्या पहाडाच्या खालच्या बाजूला 
श्जथे आम्ही राहत होतो नतथून नदीच्या 
पलीकड ेहोत.े बाबा, ईिाला आपल्या
खांद्यािर उचलत आणण माझा हात 
आपल्या हातात पकडत. मग गैबोरच्या पुढे 
पळत, आम्ही पहाडाच्या खाली आणण
नदीच्या िरून पेस्ट शहरात जात अ्त.

घरी परत येण्याच्या िेळी आम्ही पहाडािर चढणाऱ्या एका छोटया िेनमध्ये 
ब्त अ्,ू पण पहाडािरुन खाली जाताना आम्ही मजेत लपाछपीचा खेळ, आणण 
नेहमी िडडलांनी घातलेली कोडी ्ोडित अ्ू. 

"सलट्रटल ट्रटबोर," त ेमला म्हणत, “बघ लंगचड पुलािर तुला आिडणारा 
स्हं  पुलाची रखिाली करत आहे, मला ्ांग त्या स्हंात काय कमी आहे?

मला उत्तर माहीत होते, मला माहीत होत ेकी त्या स्हंाची जीि गायब 
होती, पण मी नेहमी बाबांना उत्तर द्यायला लाित अ्े. आणण त्यानंतर बाबांच े 
जोरदार ह्ू ऐकू येत अ्े.



लिकरच आम्ही प्राणी्ंग्रहालयात पोहचणार होतो. 
नतथं फुगे विकणारे पुरुष आणण आईश्स्िम विकणाऱ्या श्स्त्या 
प्राणी्ंग्रहालयाच्या प्रिेशद्िारा ्मोर उिे राहत.

“लिकर या,लिकर या,” त्यांच्यातले काही ओरडत अ्त. 
“ही हॅनाच्या जेिणाची िेळ आहे.”



हॅना एक पाणघोडा ककंिा ट्रहप्पो होती. आमचे शहर पाणघोड्यां्ाठी प्रस्द्ध होते.
पाणघोड्यांचे नतथल्या गरम पाण्याच्या झऱ्यािर प्रेम होते. ते नै्गगसकपणे जसमनीतून 
बाहेर येत अ्ी. हळूहळू ते ट्रहप्पो मोठे आणण स्िस्थ झाले होते. त्यांची ककतीतरी मुलं 
होती. ज्यांना जगातल्या इतर प्राणी्ंग्रहालयात पाठिले जात अ्े.

आमच्या शहरातील प्राणी्ंग्रहालयात पाणघोड्यां्ाठी एक ्ुंदर घर तयार केले 
होते.त्यांचे घर एका छोट्या महाला्ारखे ट्रद्त अ्े. त्यात तांब्याचा एक घुमट आणण 
्मोर पाण्याचे तळे होते, आणण आत िेगिेगळ्या खोल्यांमध्ये तळी होती. तळ्याजिळ 
झाडिेंळी आणण फुलं लािलेली होती आणण नतथलं पाणी नेहमी स्िच्छ अ्े.



हॅना एक विशेष पाणघोडा होता.नतला बाहेरच्या तळ्यामध्ये 
लोकांच्या जिळ राहायला आिडत अ्े.ती नेहमी आपला एक डोळा 
उघडा ठेिून झोपत अ्े. या आशेने की घा्ाची गाडी, रस्त्याने येतांना 
ती बघेल. जेव्हा की इतर पाणघोड ेआराम करत अ्तील. हॅना तवे्हा 
उठत अ्े जेव्हा घा्ाची गाडी श्जराफाच्या घरी पोहचत अ्े. हॅना 
एकमात् अशी ट्रहप्पो होती जी खाण्या्ाठी एकदम तयार अ्े. जेव्हा 
प्राणी्ंग्रहालयाच ेलोक लोखंडाच्या हाताने घा् गाडीतून उतरित अ्त 
तवे्हा हॅनाच ेतोंड एकदम उघडत अ्े.

ती आपले तोंड तोपयतं उघड ेठेिे जोपयतं नतच ेतोंड 
घा्ाने पूणस िरले जात नाही. मग ती घाईने आपले तोंड बंद 
करत अ्े. मग एका क्षणात, नतच ेतोंड परत उघडत अ्े,
आणण ्गळा घा् नतचा पोटात जात अ्े.नतच्याकड ेबघून 
गदी खूप ह्े आणण त्यात बाबा ्गळ्यात जास्त जोरात 
ह्त. त ेएक अ्े कोड ेहोत ेजे बाबांना पण कधी ्मजत 
न्े.



एका ट्रहिाळ्यात बुडा आणण पेस्टच्या जुळ्या शहरातील नदी 
गोठली. ती एक मोठी नदी होती. आणण एिढं पाणी गोठलं म्हणजे 
ट्रहिाळा नर्ककीच कडक अ्णार. पण कोणी ट्रहिाळ्याच्या बाबत 
तिार केली नाही, कारण आमच्याबरोबर अ्ं काहीतरी महत्िपूणस 
घडत होत.े पूणस युरोपमध्ये युद्ध चालू होत.े आणण त्याच्या 
बाहेरपण. आता आमच्या शहरात नदीच्या दोन्ही ककनाऱ्यांिर 
्ैननक होत.े आणण दोन्हीकडच े्ैननक आपाप्ात लढत होत.े

आता लोक मान हलित, आपल्या कामािर जात, परत घरी येऊन 
आपल्या घरात राहत. आता बाबा रवििारी आम्हांला बाहेर घेऊन जात 
नाही. आम्ही चुलीच्या जिळ ब्ून आपल्या पुस्तकांचा अभ्या् करत 
अ्ू आणण आपल्या फाटर्कया कपड ेसशित अ्ू आणण ताज्या बातम्या 
ऐकण्या्ाठी रेडीओ ऐकत अ्ू. पण ्ैननक नतथेच थांबले आणण ट्रदि् 
अगधक थंड होत होत.े मग हळूहळू आमच ेमा् ्ंपले, मग बटाटे पण, 
रापा बाजारातून काही कांदे आणण गाजर घरी येत अ्े आणण या 
िाज्यांबरोबर आणण आमच्या शेजाऱ्याच्या दोन कोंबड्यांच्या बदल्यात 
आई नेहमी आमच्या्ाठी काही ्ूप तयार करण्यात यशस्िी होत.े



आम्ही आमच्या िुकेल्या पोटाच्या बाबत विचार करण्यात एिढे 
व्यग्र होतो की बाबांनी एक बातमी देऊन आम्हांला हैराण केले.. 
“प्राणी्ंग्रहालयातले प्राणी पण िुकेले आहेत,” त्यांनी म्हटलं. “मी ऐकलं 
की ्ैननकांमुळे आता शहरात प्राण्यां्ाठी जेिण येत नाही. आणण 
ट्रहिाळा इतका िाढला आहे की जनािरांना अजून अन्नाची आिवयकता 
अ्त.े” आम्ही हॅनाच्याबाबत विचार करू लागलो आणण नतच्या 
लांबलचक हास्याच्या बाबत ्ुद्धा. आम्ही उन्हाळ्यात जन्माला 
येणाऱ्या हॅनाच्या मुलांच्या बाबत आणण प्राणी्ंग्रहालयातल्या ्गळ्या 
पाणघोड्यांच्याबाबत विचार केला. त्या राती अंथरुणािर पडल्यािर 
आम्हांला ननराधार आणण उदा् िाटत होते.

्काळी बाबा स्ियंपाकघरात 
आपल्या ्ूट मध्ये आले. त्यांच ेहात 
त्यांच्या णखवयात होत ेआणण त्यांच्या
चहेऱ्यािर मोठे ह्ू होत.े “आपण 
प्राणी्ंग्रहालयात जात आहोत,”
त ेम्हणाले. “पण मनोरंजना्ाठी 
नाही,आज आपण प्राणी्ंग्रहालय 
िाचिण्या्ाठी जात आहोत. जर 
तुम्ही मुलं येऊ शकत अ्ाल तर 
माझ्याबरोबर चला, मग मी तुम्हांल 
दाखितो आपण त ेक्े करायच.े”



आम्ही आमच्या खोलीत गेलो आणण थोड्याच िेळात स्ियंपाक घरात 
परत आलो. आईने आमच्या गळ्यात मफलर गुंडाळले. आईच्या चहेऱ्याकड े
बघून आम्हांला िाटत होत ेकी नतने आणण बाबांनी पाणघोड ेिाचिण्या्ाठी 
गहन विचार करून काही चांगली योजना तयार केली आहे. घरातून 
ननघतांना बाबांनी पायपु्णे आणण जुन्या चपला घेतल्या. गैबॉन, ईिा,
आणण मी एकमेकांच्या बरोबर कुजबुज केली की लिकरच बाबा त ेरहस्य 
आम्हांला ्ांगतील.

प्राणी्ंग्रहालयाच्या रस्त्यात िडडलांनी आम्हांला आपली योजना 
्ांगगतली. “आपण ्गळ्यात आधी प्राणी्ंग्रहालयाच्या इनचाजस कड ेजाऊ,” 
त ेम्हणाले. “आणण आपण त्यांना घेऊन ट्रहप्पो हाउ् मध्ये जाऊ आणण 
त्यांना विचारू की आपली योजना काम करेन की नाही.”

जेव्हा आम्ही पाणघोड्यांच्या घरात गेलो, तवे्हा आम्हांला नतथे एक 
गोठलेला तलाि आणण त्याच्या चारी बाजूला ्ुकलेली झाडें ट्रद्ली.
थंडीपा्ून िाचण्या्ाठी पाणघोड ेआत खोल्यांमध्ये लपलेले होत.े हॅना आता 
बाहेर आमची िाट बघत नव्हती आणण न ती एक डोळा उघडा ठेिून झोपली 
होती. आम्हांला ्गळ्या पाणघोड्यामधून हॅना कोण हे ्ांगू शकलो नाही.



बाबा त्या प्राण्यांकड ेगेले आणण त्यांनी हळूच पेंढ्याची चटई एका 
ट्रहप्पोच्या नाकाजिळ खाली ठेिली. पाणघोडा थोडा्ा हलला पण त्याने 
गिताच्या पेंढयाची चटई खाल्ली नाही. मग बाबांनी एका लोखंडी पंज्याने 
ती चटई तोडली. मग जुन्या चटइच्या तुकड ेपंज्याच्या काट्यांनी प्रिले.
मग फाटलेली चटई बाबांनी पाणघोड्यांना ट्रदली. पाणघोडा उठला आणण 
त्याने आपले तोंड उघडले, आणण मग चटई क्षणाधासत गायब झाली. “खूप 
छान! प्राणी्ंग्रहालयाचा इनचाजस म्हणाला. “खूप छान.”



त्या ट्रदि्ांनतर,थंडीच्या रात्ी आणण कुडकुडणारया ्काळी,
धुर्कयात, आणण बफासत एक जुनी गाडी ियस्कर घोडा खेचत बुडा आणण 
पेस्ट शहरात कफरत अ्े. “ट्रहप्पोना खायला घाला, पाणघोड्यांना घा् 
दया.” ड्रायव्हरचा आिाज रस्त्यािर घुमत अ्े. 

आमच्या शहरातले लोक आपापले दरिाज्यातून बाहेर 
येत आणण आपल्या जुन्या घा्ाच्या चटया, चपला आणण 
टोप्या गाडीमध्ये टाकत. गाडी परत परत िरत अ्े, आणण 
म्हातारा घोडा प्रामाणणकपणे गाडी खेचत हॅना आणण 
प्राणी्ंग्रहालयातील पाणघोड्यांकड ेघेऊन जात. ट्रहिाळ्याच्या 
शेिटापयतं बुडापेस्टच्या लोकांनी पाणघोड्यांना नऊ हजार 
टोप्या, चटया आणण चपला दान ट्रदल्या. त्या खाऊन 
पाणघोड ेजाड तर झाले नाही. पण चटयाच्या घा्ामुळे त े
थंडीत श्जिंत राट्रहले.



त्या ि्ंतात आमच्या शहरातले युद्ध ्ंपले. आता मी मोठा 
झालो आहे आणण ती कडार्कयाची थंडी आणण ्ैननक ही माझी केिळ 
आठिण आहे. पण बुडापेस्ट मध्ये पाणघोड ेअजूनही आपल्या
महालात राहत आहेत आणण गरम पाण्याच्या झऱ्याची मजा घेत 
आहेत. मी आता त्या ट्रदि्ांपा्ून खूप दरू आलो आहे. प्रत्येकिेळी 
जेव्हा कोणत्याही प्राणी्ंग्रहालयात पाणघोड ेबघतो, तवे्हा मी हॅना, 
बाबा आणण आपल्या शहरातल्या शूर लोकांच्याबाबत विचार करतो.
ज्यांनी युद्धाच्या काळात आपल्या पाणघोड्यां्ाठी नऊ हजार 
चटया,चपला आणण टोप्या देऊन िाचिलं.

लेखकाच ेम्हणणे 

ही कहाणी खऱ्या घटनेिर आधाररत आहे. दु् ऱ्या विवि 
युद्ध (१९३९-४५) च्या दरम्यान, हंगेरीने काळातली ्गळ्यात 
जास्त थंडीचा अनुिि घेतला. तवे्हा बुडा आणण पेस्ट या शहरांना 
वििागणारी डने्यूब नदीपण गोठली होती. एकीकड ेजमसन ्ैननक 
होत ेआणण दु् रीकड ेरसशयन ्ैननक होत.े लोक िुकेने मरत 
होत ेआणण त्याचबरोबर प्राणी्ंग्रहालयातील प्राणीही. पण हंगेरीच े
प्रस्द्ध पाणघोड ेबुडापेस्टच्या गरम पाण्याच्या झऱ्यात राहत 
होत,े त्यांना बुडापेस्टच्या लोकांनी चटया, टोप्या खायला 
घातल्या. आणण पाणघोड ेथंडी आणण युद्धातून िाचले.

अतं


